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PEMBELAJARAN JARAK JAUH

Suatu metode pembelajaran dimana proses pengajaran terjadi
secara terpisah dari proses belajar sehingga komunikasi antara
tenaga pengajar dan siswa harus difasilitasi dengan bahan cetak, 
media elektronik, dan media-media yang lain (Moore, 1973).



PEMBELAJARAN JARAK JAUH

❑ Proses pembelajaran yang dilakukan secara

terpisah antara pengajar dengan pembelajar

(siswa/mahasiswa)

❑ Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu

❑ Menggunakan berbagai media pembelajaran

❑ Berbentuk belajar mandiri, belajar kelompok, 

tutorial, dan layanan bantuan belajar

❑ Dapat dilaksanakan secara luring dan daring
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Contoh LMS



Blanded Learning

0% daring

30-70% daring

80-100%   daring

Sumber Elaine Allen, Jeff Seaman, and Richard Garrett (2007:5) 

Tatap Muka daringBlanded



Apakah proses pembelajaran bahasa Indonesia dapat
mengggunakan daring dan luring?

BISA



Proses Pembelajaran PJJ 
Bahasa Indonesia

❑ Penyampaian materi

❑ Diskusi

❑ Latihan

❑ Tugas Evaluasi

❑ Umpan balik





Strategi Belajar Jarak Jauh

❑ Memiliki inisiatif, motivasi, tujuan belajar yang kuat
(kemandirian belajar)

❑ Mempelajari bahan ajar (learning materials) 
sebelum dan selama pelaksanaan pembelajaran
(Jangan menjadi penerima pasif)

❑ Memiliki keterampilan pembelajaran daring Tetap
Semangat dan pantang menyerah dengan
keterbatasan



Tanggal Nama 
MK

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu

27/7/2020 Menyimak • Memb

aca 

modul 

hlm 

1.22

• Menge

rjakan 

tugas 

tutorial 

1

Mendengar

kan/

mengikuti  

tutorial 

radio

28/7/2020 Sejarah 

sastra

Membaca

modul hlm

1.15

Megerjakan

tugas

tutorial 1

Mendengar
kan/mengi
kuti
tutorial TV

JADWAL BELAJAR MANDIRI

Bulan: ………………………..



Kendala PJJ

❑ Jaringan internet

❑ Fasilitas yang dimiliki mahasiswa

❑ Penguasaan IT 



Lisensi Creative Commons

CC BY (Atribusi)
Boleh menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan, 
bahkan untuk kepentingan komersial

CC BY-SA (Atribusi-BerbagiSerupa)
Boleh menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan
bahkan untuk kepentingan komersial, selama mereka
mencantumkan identitas hak cipta dan melisensikan ciptaan
turunan di bawah syarat yang serupa. Lisensi ini digunakan oleh 
wekepedia

CC BY-ND (Atribusi-TanpaTurunan)
Lisensi ini mengizinkan penyebarluasan ulang, baik untuk
kepentingan komersial maupun nonkomersial, selama bentuk
ciptaan tidak diubah dan utuh, dengan pemberian kredit kepada
Anda.



Lisensi Creative Commons
CC BY-NC (Atribusi-NonKomersial)
Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, 
dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, dan 
walau mereka harus mencantumkan kredit kepada Anda dan tidak
dapat memperoleh keuntungan komersial, mereka tidak harus
melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang sama dengan ciptaan
asli.

CC BY NC-SA (Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa)
Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, 
dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, 
selama mereka mencantumkan kredit kepada Anda dan melisensikan
ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

CC BY-NC-ND (Atribusi-NonKomersial-TanpaTurunan)
mengizinkan orang lain untuk mengunduh ciptaan Anda dan 
membaginya dengan orang lain selama mereka mencantumkan kredit
kepada Anda, tetapi mereka tidak dapat mengubahnya dengan cara
apapun atau menggunakannya untuk kepentingan komersial.







Bagaimana cara mendapatkan konten bebas hak cipta / konten
dengan lisensi creative commons

https://www.google.com/advanced_search

https://www.google.com/advanced_search


“Lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan”. 

(Adlai Stevenson)

Tetap Semangat

Pantang Menyerah

Anda Pasti Bisa

Terima Kasih

https://www.kompasiana.com/tag/lilin
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